ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DIA 20 DE MARÇ DE 2019 A LES 9.30 HORES.
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 13 de març de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Permisos d’instal·lació i obres amb projecte tècnic:
3.1 Instal·lació i obres per acondicionament de local per magatzem de farmàcia al carrer d'Eivissa, 54,
baixos (promotor/a A.M.C., tècnic redactor/a Echevarria Castillo, Marco i contractista Obra Nova
Ciutadella SL). (exp. 4605/2017).
3.2 Instal·lació i obres per a conversió d'edifici entre mitgeres en turisme d'interior a l'Av. Francesc de
Borja Moll, 2 (promotor/a D.B., tècnic redactor/a Apesteguia Nadal, Miquel Angel i contractista
Construccions David Piedrabuena SL). (exp.10344/2017).
3.3 Instal·lació i obres de reforma i canvi d'ús de local a turisme d'interior entre mitgeres a l'av. del Capità
Negrete, 53 (promotor/a Morro & Sons Shops Investments SL, tècnic redactor/a Mayans Pallicer,
Joaquin i contractista Obres i Reformes 2030 CB). (exp. 930/2018).
4 Projecte executiu de garatge auxiliar per a complex d'habitatges a la urb. Cala Blanca, pol. C, carrer
Llebeig, 7 (promotor/a M.B.C., tècnic redactor/a Capo Casasnovas, Josep i contractista construcciones
Ramon Pizarro, SL). (exp. 13922/2018).
5 Pròrrogues de llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
5.1 Reforma de local en planta baixa per conversió en part de l’habitatge a planta 1a al carrer des Forn
16. Promotora: C.A.P.(exp. 1195/2019).
5.2 Reforma i ampliació d’habitatge al carrer Sant Nicolau, 100. Promotora J.M.S. (exp. 912/2019).
5.3 Reforma i ampliació d’habitatge i piscina al carrer de s’Esparrall, 13 de la urb. Cala Blanca.
Promotors: R.P.A. i D.M.C. (exp. 544/2019).
6 Proposta d’aprovació de la relació de despeses 1/2019. (exp. 2529/2019).
7 Relació de factures 10/2019 de crèdit reconegut (exp. 2831/2019).
8 Relació de factures 5/2019 (exp. 2832/2019)
9 Proposta d’aprovació de l’aportació municipal 1r trimestre de 2019 al Consorci d’Infraestructura de les
Illes Balears. (exp. 2854/2019).
10 Proposta d’aprovació de l’aportació municipal 4t trimestre 2018 i 1r trimestre 2019 al Consorci per al
Desenvolupament Esportiu de Ciutadella. (exp. 2872/2019).
11 Proposta d’aprovació de l’abonament de la taxació de costes, procediment ordinari 457/15 (advocat de
l’estat). (exp. 2560/2019).
12 Proposta d’aprovació de l’abonament provisió de fons en relació al procediment ordinari 331/16 (exp.
2971/2019)
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13 Proposta d’aprovació de la liquidació de la taxa de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl de l’exercici
2018. (exp. 1909/2019).
14 Proposta d’aprovació de la liquidació de parquímetres del període del 01.02.19 al 28.02.19. (exp.
2780/2019)
15 Proposta d’aprovació del padró de clavegueram de la urb. de Son Xoriguer, febrer 2019. (exp.
2506/2019).
16 Proposta d’aprovació del padró de clavegueram de la urb. de Cala en Blanes, Torre del Ram i
Calespiques, febrer 2019. (exp. 2579/2019).
17 Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe febrer 2019 (2a quinzena) i aprovació de
càrrec 36/2019. (exp. 2599/2019)
18 Proposta d’aprovació de la liquidació d’ingressos percebuts per la Policia Local, cobraments del servei
de grua, octubre 2018. (exp. 2651/2019).
19 Proposta d’aprovació de la liquidació d’ingressos percebuts per la Policia Local, cobraments del servei
de grua, novembre 2018. (exp. 2652/2019)
20 Proposta d’aprovació de la liquidació d’ingressos percebuts per la Policia Local, cobraments del servei
de grua desembre de 2018. (exp. 2653/2019)
21 Proposta d’aprovació liquidació ingressos percebuts per la Policia Local, Cobrament Sancions trànsit 4t
trimestre (octubre-desembre 2018) (exp. 2654/2019)
22 Proposta d’aprovació de l’abonament a A.A.T l'import de les despeses ocasionades pel reforç del servei
prestat a les Festes de Sant Joan 2017.(exp. 6806/2019).
23 Proposta d’aprovació de l’abonament a l’Ajuntament d’Alcúdia de l’import de les despeses ocasionades
pels reforços per serveis prestats a les Festes de Sant Joan 2017. (exp. 847/2019).
24 Proposta d’adjudicació del contracte menor per l’adquisició de dues motocicletes per a la Policia Local a
l’empresa Motos Sant Lluis SL. (exp. 459/2019).
25 Proposta d’aprovació de la devolució dels imports cobrats indegudament, d’aigua i clavegueram, dels
darreres quatre anys a F.E.F., corresponent al comptador núm. 09243605. (exp. 12777/2018).
26 Proposta d’aprovació de la certificació única (gener i febrer 2019), corresponent a la reforma del
paviment del carrer Bisbe Juano (entre el carrer Ruiz y Pablo i el carrer República Argentina),
adjudicada a l’empresa Construcciones Olives, S.L. (exp. 2666/2019).
27 Proposta d’aprovació de la certificació número 1 (gener i febrer 2019) corresponent a la reforma del
clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del carrer del Roser i del carrer Beat Ramon Llull (1a fase),
adjudicades a l’empresa Construcciones Olives, S.L. (exp. 2668/2019)
28 Requeriment de documentació previ a l'adjudicació de l'expedient de contractació del servei de
responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes
autònoms i ens públics, per procediment obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos
criteris d'adjudicació. (exp. 1805/2019)
29 Pròrroga del contracte reservat de serveis d'elaboració i repartiment de menjar a domicili per a usuaris
de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. (exp. 2823/2019).
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30 Aprovació de l'expedient de contractació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament
d'un sistema de control d'aforament d'entrada i sortida i còmput total d'aforament en determinades
zones del municipi de Ciutadella de Menorca per a les Festes de Sant Joan de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos
criteris d'adjudicació. (exp. 2457/2019).
31 Proposta d’abonar dels serveis prestats pels policies de Ciutadella a les Festes des Castell, Sant
Jaume 2018 (exp. 10429/2018).
32 Proposta d’abonar de les hores complementàries per jubilació parcial a J.V.B. (exp. 10571/2018).
33 Proposta d’abonar a L.C.S., un complement de productivitat per feines de superior categoria com a
Secretària d’Urbanisme, realitzades entre el 13/01/2018 i el 30/06/2018 (exp. 13911/2018).
34 Proposta d’abonar a A.R.S, un complement de productivitat per feines de superior categoria com a
Coordinadora Adm. de cementeris realitzades el mes de gener 2019 (exp,. 1457/2019)
35 Proposta d’abonar al personal laboral, un complement de productivitat per treballs penosos realitzats el
mes de gener 2019 (exp. 1866/2019).
36 Proposta d’estimar els recursos de reposició presentats contra les bases de TAG/TAE aprovades per la
Junta de Govern de 25/07/2018 i publicades al BOIB núm. 105 de 25/08/2018 (exp. 7952/2018)
37 Proposta d’aprovació de la convocatòria i bases que han de regir la creació d’una borsa de treball per a
nomenaments interins d’assessor jurídic-lletrat (TAE) (exp. 2977/2019)
38 Proposta d’aprovació de la convocatòria i bases que han de regir la creació d’una borsa de treball per a
nomenaments interins de tècnics d’administració general (TAG) (exp. 2978/2019)
39 Proposta d'aprovació de l'acord de col·laboració entre l'IES M. Àngels Cardona i l'Ajuntament de
Ciutadella per al desenvolupament de les pràctiques formatives a centres de treball. (exp. 2788/2019).
40 Proposta d’aprovació d’abonament de la factura núm. 183 de data 18 de gener de 2019 en concepte
del servei d’ensinistrament eqüestre als regidors per les festes de Sant Antoni 2019. (exp. 506/2019)
41 Proposta d'aprovació de la sol·licitud de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears de la
Instal·lació i manteniment d'una càmera del temps a la part superior de l'edifici consistorial de
Ciutadella. (exp. 1793/2019).
42 Proposta d'adjudicació del contracte menor del Servei de Patis Oberts 2019 a l'empresa Membios SLBiosport Menorca. (exp. 1788/2019)

Ciutadella de Menorca, 18 de març de 2019
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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